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OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE \2J ~
czfonka zarzijdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarzijdzajijcej i cztonka organu zarzijdzajijcego powiatowij osobij prawnij oraz osoby

wydajijcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Olesno, dnia 2018-12-05 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktadajClcaoswiadczenie obowiClzana jest do zgodnego z prawdCl, starannego i zupetnego wypetnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczegolne rubryki nie znajdujClw konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba sktadajClca oswiadczenie obowiClzana jest okreslic przynaleinosc poszczegolnych sktadnikow

majCltkowych, dochodow i zobowiClzan do majCltku odr~bnego i majCltku obj~tego matienskCl wspolnosciCl
majCltkowCl·

4. Oswiadczenie majCltkowe dotyczy majCltkuw kraju i za granicCl.
5. Oswiadczenie majCltkowe obejmuje rowniei wierzytelnosci pieni~ine.
6. W cz~sciA oswiadczenia zawarte sClinformacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczClceadresu

zamieszkania sktadajClcegooswiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomosci.

Cz~stA

Hubert Imiofczyk, rod. Imiofczyk

Ja, niiej pod pisany(a), ,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

22.05.1967 r. Olesnie
urodzony( a) w .
Urzijd Miejski w Olesnie - Kierownik Wydziatu Spraw Obywatelskich
.............................................................................................................................................................................. ,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad matienskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j
majqtek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~ine:
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 36.000,00 zt.

- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy

........................... na kwot~: .
11.
1. Oom 0 powierzchni: 220 m2, 0 wartosci: 300.000,- zf. tytut prawny: malienska wspolnosc majijtkowa
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy m2, 0 wartosci: tytut prawny: .
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: grunty , powierzchnia: 2,9943 ha
o wartosci: 102.000,- zf.
rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy - garaie



tytut prawny: mafienska wsp61nosc majCltkowa
Z tego tytutu osi'lgn'ltem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: przych6d: 1.694,00 zf.

doch6d: 1.694,00 zf.
4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: nie dotyczy

o wa rtosci: .

tytut prawny: .

Ill.
Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udziat6w: nie dotyczy

udziaty te stanowi'l pakiet wi~kszy nii 10% udziat6w w sp6ke: .

Z tego tytutu osi'lgn'ltem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .

IV.
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowi'l pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6ke: .

Z tego tytutu osi'lgn'ltem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .

V.
Nabytem(am) (nabyt m6j mationek, z wyt'lczeniem mienia przynaleinego do jego maj'ltku odr~bnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz'ldu terytorialnego, ich
zwi'lzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi'lzku metropolitalnego nast~puj'lce mienie, kt6re podlegato
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarcz'l2 (naleiy podac form~ prawn'l i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

- osobiscie .

- wsp61nie z innym i osoba mi .

Z tego tytutu osi'lgn'ltem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: .
2. Zarz'ldzam dziatalnosci'l gospodarcz'l lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(naleiy podac form~ prawn'l i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

- osobiscie .

- wsp61nie z innym i osobami .



Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam} w roku ubiegtym doch6d w wysokosCi: .

VII.
1.W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): .

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ; .

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam} w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .
2. W sp6tdzielniach: nie dotyczy

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): .

- jestem cztonkiem rady nadzorczep (od kiedy): .

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .
.........................................." " ',' ~' .

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq:
nie dotyczy

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): .

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .
..................................................................................................................... , .

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: 68.415,15 zt. (umowa 0 prac~)

17.858,06 zt. (dieta radnego)
.................~ " .
.. .
................................................................................................................................................................................

IX.
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalezy podac mark~1 model i rok produkcji): samoch6d: Fiat Panda - rocznik 2005 I

................................................................................................................................................................................
•• •••• •••• •••••• ••••••• •••• •••• ••• •••••• •••••••••••••••••• •••• ••••••••••• •••••••••••••• ; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t ••••••••••• t ••

.................................................................................................................................................................................

.......................................... " .



x.
Zobowiqzania pienl~zne 0 wartosci powyiej 10 000 ztotyeh, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyezki oraz
warunki, na jakieh zostaty udzielone (wo bee kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): .
nie dotyczy

IV1A:D ~................... \ ~ ~ .

Powyisze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 § 1 Kodeksukarnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Olesnol 2018:.12-05

(miejscowosc, data) (pod pis)

1 Niewtasciwe skreslic.
2 Nie dotyezy dziatalnosci wytw6rezej w rolnietwie w zakresie produkeji roslinnej i zwierz~eej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyezy rad nadzorezyeh sp6tdzielni mieszkaniowyeh.
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